
urbaj kaj urbetoj estas tied aktivaj kaj viglaj, ke ole ani vidas, ke la propra gb- 

ra histories kaj antaú kaj estonta prospero, interpIektias kiel varpo kaj vefto. 

Estas malfacile al ni imagi, ke Sabadell, nur guste antaŭ  cent jaroj, honore 

rajtis esti titolita "urbo". Tio okazis la jaron, kiam la verko de Verdaguer "L' 

Atlàntida' estis sukcese diskonigata. for  en 1877-a. Nur de tiam, Sabadell ko ' 

mecis nomi sin urbo, pio sia senhalta kreskado. Nuntempe i estas urbego el 

pii ol ducent mil loantoJ, kaj fama diversaspekte en la tuta mondo. 

Ne nur industriistoj famigis kaj famigas in kaj gian ĉirkaŭregianon: gi fie- 

ras ankaŭ  pro elstaraj poetoj, inter aliaj artistoj, kiel Agnès ARMENGOL, de 

likata poetino de la frua apoko de la moderna kataluna Renesanco. Pri alia 

aútora, Joan ARTIS, eminenta poeto ankoraú vivanta, kiu enkadriĝis en la si- 

mbolisma skolo, en la noblaj paoj de la "Kataluna Antologio" trovas pluraj 

poeziafoj liaj. Liaj versafoj estas fajne beta] kaj spritaj Iai plej profunda kaj se- 
rena inspìro,kaj li  ma jst ris prikantante la  g 	amon. Antaù unu jaro, li. 

okdeksesjaraĝa, gajnis la prestigan Premion Fastenrath. 
Pastro Camil GETS (naskiOinta  en Girona), kiu nunjare publikigis sian vas-  

tan plenan verkaron poezian, es#as profunda religia poeto, kies poemoj plenas 
de nedifineblaj oraj nuancoj, kiujn li kaptis en la medio] ekleziaj kaj civilaj de 

la urbo Sabadell, kiun li de longe adoptis kiel naskiĝlakon. 
"Pere quart" estas la pseudonimo de la poeto Joan OLIVER,  ricevinta, aria 

tail sed jaroj, la 'HonoranPremion de !a Kataluna B 	Li famis jam en sia 
juna aĝa pri du transcendaj poemaroj, pii satira] al humoraj, kiujn Ii titolis 
"Les d 	(La  senkapigo) kaj "Bestiari" (Bestaro) . Nuntempe Ii es- 
tas konsiderata la plej karakteriza kaj celintenca poeta realisma kaj saciaia, 

kaj It estas ankaú grava komediverkisto. 

Ni  povus paroli pri a! lai, inter kiuj elstaras Llu(sCANALS kaj precipe Ra- 

mon  M 	i CUSIDO, kiu  estas modela postsimbolisma sti I isto. 
Sabadell, urbo de la nunjara Hispana Kongreso de Esperanto, fariis de tuj 

past la fino de la kruela hispana intercivitana milito, unuaranga urbo de la es- 
perantismo enlanda, pro la senĉesa pozitiva strebado de "Centro de Esperanto 
Sabadell" Koran gratulon al Oiaj aktivai anoji 

La jaro 1877-a estis glora, memorinda, en la kadro de la Floraj Ludoj de 
Barcebono. Secs mi deziras, ke ni situigu nin dek du jarojn pii malantaŭen: us- 
te en la Florajn Ludojn de la jaro 1865-a. Tiam, je la unua horo portagmeze, 
komenciis en la gotikstita &fsalono de la Urbodomo (la tiel nomata 'Saló de 
Cent") la tradicia Poezia festo, kies maksimuma neatendita reliefo tiujararez 
ultis esti iu vilaĝana junulo, dudekjara, kiu ricevis siajn du unuain premiojn. 

Li estis simpla malriĉa kamparana pastra studento, kaj li eniris la festsalonon 
vestita per simpla pordimanéa vesto, kiun pruntis al Is amiko ha, Joan Teixi- 
dor. La neofita poeto iris is la regina trono portante enmane la tipan katalu• 
nan ĉapon (nun jam eksmvdiĝinta), kiun oni nomas "Barretina". La surprizo 
estis generale, kaj spontanee bruegis tondra aplaúdado. (Tiaman bildon l 	ni 
vidas sur la aktualaj kvincentpesetai monbiletoj. Li estis, vere, belmiena) 
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